
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.06.2018  

 AFP ANUNCIA SUA FORÇA-TAREFA PARA COPA DO MUNDO DE 2018  

A AFP MOBILIZA 140 COLABORADORES PARA COBERTURA DO EVENTO ESPORTIVO DO ANO, A COPA DO 

MUNDO FIFA DE 2018. SUA EQUIPE PRODUZIRÁ EM TEMPO REAL TEXTOS, FOTOS, VÍDEOS, INFOGRÁFICOS E 

VIDEOGRÁFICOS PARA COBERTURA DA COPA DO MUNDO DE FUTEBOL, QUE OCORRERÁ NA RÚSSIA ENTRE 

14 DE JUNHO E 15 DE JULHO DE 2018. 
 

A AFP produzirá cerca de 2 mil vídeos para televisão e para a internet, em inglês, espanhol, português e árabe, 

apresentando as equipes, as cidades e seus estádios, perfis dos jogadores, treinos e coletivas de imprensa pré-

jogos. A AFP acompanhará as reações dos torcedores nas fans zones e histórias relacionadas ao evento, 

incluindo temas de segurança e meio ambiente. A Agência produzirá ainda séries em vídeo.  

 

Os fotógrafos escalados para o local realizarão cobertura ao vivo completa da competição, com até 1.200 fotos 

por dia. Uma seleção das melhores imagens dos jogos e de fora do campo será oferecida aos clientes todos os 

dias. A AFP disponibilizará ainda os destaques fotográficos de Copas do Mundo anteriores e imagens inusitadas.  

 

Mais de 200 matérias serão produzidas diariamente, em uma cobertura de texto completa que incluirá 

entrevistas exclusivas e histórias sob diversos pontos de vista sobre os 32 países que se qualificaram, nos seis 

idiomas de trabalho da Agência: inglês, francês, espanhol, português, alemão e árabe. Um repórter sediado em 

Moscou investigará detalhadamente diversos aspectos do futebol russo, incluindo temas tais como segurança, 

sociedade, política e estilo de vida.  

 

Serão publicados até 600 infográficos e 15 videográficos, com resumos analíticos e com visualização 

simplificada de aspectos da competição. Gráficos interativos disponíveis em seis idiomas incluirão biografias de 

jogadores, apresentação dos estádios e um quiz de perguntas e respostas sobre futebol. Formatos inovadores 

de visualização de dados e vídeos em 3D, mostrando os gols em 360º, também farão parte dos serviços 

oferecidos.  

 

Na Internet, a AFP está lançando um widget, em parceria com a Gracenote, que fornecerá acesso a informações 

em tempo real, incluindo jogos, estádios, times, resultados e estatísticas de Copas do Mundo anteriores. 

 
 

Sobre a AFP:  
A AFP é uma agência internacional de notícias que oferece informação rápida, confiável, imparcial e completa dos 
acontecimentos ao redor do mundo através de artigos, fotos, vídeos, infográficos, videográficos e conteúdos multimídia. A 
cobertura da AFP não tem limites, incluindo conflitos, política, economia, meio ambiente, saúde, esportes e tecnologia. Seus 
2.400 colaboradores, de 80 nacionalidades diferentes, localizados em 151 países, relatam o cotidiano internacional em 6 
idiomas, 24 horas por dia durante os 365 dias do ano. 
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